
Başvuru formu

Bu formu doldurarak  “Tarazade 2013,  1st Intercontinental Oriental Dance Festival, İstanbul / Türkiye” 
için kayit oluyorum. Tarazade’nin organizatörü Tara Travel - Dagmar Rummel.

Tarih ___________________dan  ___________________e kadar

Bütün festival programı ile ______  Dans derslerisiz, showlar dahil _______

Çift kişilik oda _______         Tek kişilik oda _______         Üç kişilik oda _______

Festival oteli “Barcelo Eresin Topkapı” _____

Festival otelin yakın 4 yıldızlı otel  ____                      

Sultanahmet bölgesindeki 4 yıldızlı yoksa butik otel  ______ 

Sultanahmet bölgesinde daha uygun fiyatlı otel ____       

Çift kişilik oda _______ Tek kişilik oda ______ 

Hotelsiz _____

Tek workshoplar ve/yoksa showlar, liste gönderdim ______

Fiyat ________________________   

Festivalın rezervasyonu icin aşağıdaki hesaba avans olarak 
600 euro'ya kadar bir ücrtele              180 €
601-800 euro'ya kadar bir ücrtele     320 €
801-1100 euro'ya kadar bir ücrtele   420 €
1100 euro'dan fazla bir ücrtele            550 €
yoksa 40% bireysel atölyeler ve gösteriler için
banka havalesi ile aşağıdaki hesaba gönderdim:
Alıcı: Tara Travel     Adres: Ludgeristr. 26 – 47057 Duisburg - Almanya
Hesap numarası 102970 Banka kodu: 365 500 00
SWIFT:  WELADED1OBH      IBAN:  DE92 3655 0000 0000 102 970 
Bankanın ismi: Stadtsparkasse Oberhausen
Bankanın adresi: Marktstrasse  46045 Oberhausen - Almanya

Bir kayıt onayı hemen bana gönderilecektir. Kalan ücret festival baslama tarihinden 30 gün önce tamamı 
ödenerek yapılmalıdır. 
Bütün katılım ve iptal sartlarını kabul ediyorum.

Isim  / Soyisim:__________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________________

Posta kodu / Sehir: _______________________________________________________________

Tel: ______________________________   E-mail: _____________________________________

Doğum tarihi: ________________________________

Yer, tarih, imza: __________________________________________________________________



Düzenleyen:
Tara Travel – Dagmar Rummel
Ludgeristr. 26, D - 47057 Duisburg
Tel / Faks +49 (0) 203-318 76 35
 www.tarazade.com
dance@tarazade.com
Vergi-numerasi: 109/5175/1646   

Katılım ve iptal koşulları

1. Uygulama: Hemen kayıt yaptıkdan sonra ve/yoksa avans ödeme yaptıkdan sonra bir onay  alırsınız.
2. Ödeme: Kalan ödeme 30 gün festival başlamadan evel nedenidir.
3. Iptal koşulları: Festivalın öncesinde, müşteri yolculuğun/festivalın katılımğığın her zaman 
çekebilirsiniz. Öyle bir durumda bize yazılı olarak istifa bildirin.
Aşağıdaki iptal ücretleri nedeniyledir:
30 gün başlangıç tarihi önceye: % 30 fiyatından
15 gün başlangıç tarihi önceye: % 50 fiyatından
15-7 gün başlangıç tarihi önceye: % 80 fiyatından
7-1 gün başlangıç tarihi önceye: 90% fiyatından
Başlangıçın günü iptal oldugu zaman tamamını fiyat nedeni ise.
Bir iptal sigortası yaptırmayı öneririz, iptal seçenekleri ile uçuş rezervasyonlar da yaptırmayı öneririz.
4. Sorumluluk: Festivalın iptal edildiğinde ödenmiş miktaların geri ödemesinin dışından hiçbir 
iddialarının yapılacak. 
Eğer bir öğretmen/sanatçı katılamazsa yoksa festival sırasında başka nedenlerden dışarı düşüyorsa, 
organizatör bir başkası onun yerine koyabilir. Gerekse organizatör kısa vadeli değişiklikler programda 
yapabilir.
Her katılımcı onun grup içindeki veya dışındaki ve eğlencelerde etkilerinden sorumludur. Oganizatör 
katılımcının etkileri için herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Herhangi bir hastalık varsa kurs lidere 
onlar bilgilendirmelidir.
5. Pasaport, vize, gümrük düzenlemeleri için katılımcılar kendileri sorumludur. Koşulları hakkında 
yeterli ve erken de bilgi edinin!
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